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Informacje o8ólne

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVIll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
Zasad i trybóW prŻeprowadŻenia konsultacji Ż mieszkańcami miasta Katowice'

zarządzenie nr 701'/201-6 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r' W sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji architektoniczno _ urbanistycznej
dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach.

Przedmiot konsultacji

W trakcie konsultacji omaWiano koncepc.|ę architektoniczno _ Urbanistyczną opracowaną
dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka' a przygotowaną na podstaWie

konsUltacji społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych W 2014 roku'

Cel konsultacji

Celem procesu było zebranie uWa8 i opinii mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 6 Li8ota
_ Panewniki oraz nr 19 Piotrowice - ochojec odnośnie proponowanych roŻWiąZań ujętych
W koncepcji architektoniczno _ urbanistycznej dla potrŻeb bUdoWY kompleksU sportoWego
przy ul. Asnyka.

zasięg terytorialny

Do uczestnictwa W procesie Żaproszono mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota _

Panewniki oraz nr 19 Piotrowice _ ochojec oraz lokalnie działające kluby sportowe'

Termin przeprowadzenia konsultacji

Proces konsultacyjny rozpoczął się z dniem podpisania zarządzenia prezydenta miasta
to jest 2 marca Ż016, a zakończył w mąU 2016 r'

Wykorzystywane kanały komunikacji

lnformacja o rozpocŻęciU konsultac.ji społecznych pojaWiła się W Biuletvnie lnformac'ii

Publicznej UMK, na stronie konsultacje.katowice.eu oraz na Platformie Konsultacji
Społecznych UMK. Materiał informacy.iny ukazał się róWnież W kwietniowym numerŻe

miesięcznika Nosze Kotowice' Plakaty i Ulotki informujące o konsUltacjach pojaWiły się
w dzielnicowych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Miejskim Domu Kultury

,,Ligota" i ,,Południe" filia w Piotrowicach oraz w lokalnych .jednostkach ośWiatowych.
UczestnikóW konsultacji społecznych dot. budowy kompleksu spońowe8o przy ul. Asnyka



t.

którzy pracowali nad społeczną koncepcją zagospodarowanie tego terenu o Wszczęciu

kolejnych konsultacji poinformowano e-mailowo.

ŁącZnie W konsultacjach wzięło udzial225 osób i 9 instytucji'

Formy przeprowadzenia konsultacji

opracowana koncepcja architektoniczno _ Urbanistyczna kompleksu sportowego Została

prŻedstawiona mieszkańcom celem Zaopiniowania przyjętych W niej rozwiąZań. chętne
osoby mogły zapoznać się z następującymi materiałami informacyjnymi:

. wizualizacja m i,

o s króconym opisem technicZnym,
l prezentacją dot. opracowania koncepcji.

UWagi do koncepcji mogty być składane na jeden z poniższych sposobów:

. elektronicznie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej konsultacje@katowice.eu

. listownie pod adresem Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice Rynek 13, 40-003

Katowice
. osobiście w Biurze Prasowym Rynek 13, l piętro pokój 109

. za pośrednjctwem forum Platforma Konsultacji Społecznych

. stacjonarnie przv wykorzystaniu urn zlokalizowanych w filiach nr 7, 9,10 i 18 Miejskiej

Biblioteki PublicŻnej W KatoWicach.

Zebrane wnioski mieszkańców

Pytania i uwagi mieszkańcÓw zgloszone W trakcie trwania konsultac.ji wraz ze sposobem

ustosunkowania się do nich prezydenta miasta przedstawiono W Załączniku nr 3

do ra portu.

lnformacje pozostale

Raport końcowy wraz z załącznikami jest dostępny na stronie konsultacje'katowice'eu,

na Platformie Konsultacji społecznych UMK, do Wglądu W Biurze Prasowym (RVnek 13,

l piętro, pokój 109).

tv.


